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SKK/UtstK nr 4-2018
2018-09-12
§ 64-85

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
12 september på Thoresta Herrgård, Bro.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Bo Skalin (ordf.) Kerstin Eklund, Viktoria Engström, Madeleine
Bäckman, Cindy Pettersson, Bo Wiberg, Thommy Sundell, Birgitta Bernhed.
Adjungerad: Kjell Svensson, SKK kansli.
Protokoll: Lotta Olsson
§ 64 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 65 Val av justerare
Thommy Sundell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 66 Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.
§ 67 Föregående protokoll
Protokoll 3-2018 gicks igenom, med tillägget VU-beslut 14 februari Dispens beviljas för
Norra Älvsborgs Kennelklubb att använda sig av icke auktoriserad juniorhandling
domare Sara Hägg vid sin utställning i Vänersborg 10-11 juni 2018, lades det därefter
till handlingarna.
§ 68 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
a) Utdrag ur UtstK delegeringsordning: ”Bistå kansliet vid utvecklandet av en
webbportal för utställningsverksamheten”. Ordföranden fick i uppdrag på möte
1/2018 att be CS förtydliga vad denna webbportal ska ha för syfte, målgrupp och
innehåll. Diskussioner har förts med Domarkommittén, DK, om webbportalen och
beslut togs att innan UtstK arbetar vidare med uppdraget invänta DKs utvärdering
av de inledande utbildningar som påbörjats då dessa vänder sig till våra
exteriördomare.
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b) Tillgängligheten på våra utställningar. Thommy Sundell redovisade sitt arbete vilket
kommer att presenteras på seminariet för länsklubbarnas domar- och
utställningsansvariga 27-28 oktober 2018. Återkoppling kommer därefter att ske till
de organisationer för funktionshindrade som bidragit med synpunkter under
arbetets gång. Under arbete har det även framkommit saker som bör tas i
beaktande vid nästa regelrevidering. UtstK tackade för väl utfört arbete.
§ 69 Protokoll och protokollsutdrag
a) Protokoll SKKs Domarkommitté, DK, 3 2018
UtstK noterade informationen.
b) Protokoll SKKs Arbetsgrupp för standardfrågor, AG Standard, 2 2018
UtstK noterade informationen.
c) Protokoll SKKs Arbetsgrupp för att främja exteriör sundhet, AG-ES, 2-2018
UtstK noterade informationen.
d) Protokoll SKKs Centralstyrelser, CS, 3 2018
UtstK noterade informationen.
e) Protokoll CS 4 2018
UtstK noterade informationen.
f) Protokoll Nationella dopingkommissionen, NatDopK, 2 2018
UtstK noterade informationen.
g) Protokollsutdrag CS 3 2018 § 71
Godkännande av ansökan från UtstK om att det 2021 ska få anordnas åtta
internationella utställningar.
h) Protokollsutdrag CS 3 2018 § 105 a)
Fastställande av VU/UtstK beslut att godkänna ändring i utställningsprogrammet 2021.
i) Protokollsutdrag CS 3 2018 § 105 b)
Beslut om att ändra status för fyra utställningar 2021.
j) Protokollsutdrag CS 3 2018 § 105 c) Diskussion kring när en specialklubb sålt hela
utställningsarrangemanget till privat företag.
UtstK diskuterade händelsen och noterade den diskussion CS haft runt ärendet.
Beslutade att följa upp en del ekonomiska frågeställningar som uppkom vid
diskussionen.
§ 70 Resultatrapport
För kännedom fanns ekonomiska rapporter för UtstK till och med juli 2018.
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Rapporterna gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 71 Information från ordföranden/ledamöter/kansli
Ordföranden: Rapporterade om världsutställningen i Amsterdam i augusti.
Ledamöter:
I ”Handbok för utställningsansvariga” saknas information om hantering av ID kontroller
vid utställning.
Lotta Olsson uppdrogs att se över detta.
I SKKs kalendarium som finns på webben saknas en del evenemang som det
kommande seminariet för länsklubbarna.
Bestämdes att Lotta Olsson ser till att det kommer med.
Tävlings- och utbildningschefen:
Informerade om skattereglerna gällande att moms måste betalas på de avgifter som
FCI tar ut för registrering av CACIB.
”Storcert” i Norge. Med anledning av att Norsk Kennel Klubb (NKK) inte delar ut
”storcert” vid Nordic Dog Shows i Norge har SKK tillskrivit NKK i frågan. NKK kommer
att se över detta vid sitt representantskapsmöte i november 2018.
Informerade om hur hanteringen går till att omvandla Reserv Nordic Cert till Nordic
Cert. Att det är hundägarens ansvar att ansöka om detta hos SKK.
Informerade om CS beslutet att även Pekingese ska omfattas av det tidigare av CS
fattade beslutet att endast nordiska domare får döma ett antal brakycefala raser 20202024. Information har skickats ut till Länsklubbar och berörd specialklubb.
Anmälningssiffrorna vid våra utställningar maj-augusti har gått ner något i antal i slutet
av perioden. Det är fortsatt positiva siffror vid våra Nordic Dog Shows.
Nordisk Kennel Union, NKU, Show Group har möte den 18 oktober 2018. UtstK önskar
lägga till dagordningen: Antalet internationella utställningar, stor skillnad mellan de
nordiska länderna.
NKKs VD Trine Hage har slutat.
Ny ekonomichef på SKK är Karin Andersson som efterträder nuvarande ekonomichef
Jerry Mankowski som går i pension 21 september.
Sekreterare:
Junior och veteranchampionat har införts i Danmark 2017.
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Det översatta BSI/SRD häftet som träder i kraft 1 januari 2019 beräknas vara klart i
slutet av oktober.
§ 72 Bestyrelserapporter
För kännedom och eventuell åtgärd fanns följande bestyrelserapporter:
a) Länsklubbar
Uppsala läns Kennelklubb, Gimo 9-10 september 2017
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.
Wästmanlands Kennelklubb28-29 april 2018
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.
Nordskånska Kennelklubben Hässleholm19-20 maj 2018
Inkomna protester har hanterats på plats.
Händelse som anmäldes till bestyrelsen om felaktig hantering av en foxterrier.
Beslutades att UtstK tillskriver ägaren av den aktuella hunden.
Övriga noteringar kräver inte handläggning av UtstK.
Södra Norrbottens Kennelklubb Piteå 26-27 maj 2018
Felmätning av Breton, gavs priset disqualified på grund av storlek, detta orsakat av
felaktig hantering av mätstickan. Beslutades stryka resultatet för SE39628/2015
J Tiellas Ki Dyra Duracell.
Uppsala läns Kenneklubb Gimo 26-27 maj 2018
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.
Östergötlands Kennelklubb Norrköping 2-3 juni
Notering om utställare som hanterat en hund mycket hårdhänt. Händelsen har utretts
av UtstK. Beslutades att tillskriva utställaren med en skarp tillrättavisning om den
olämpliga hanteringen.
Övriga noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.
Norra Älvsborgs Kennelklubb Vänersborg 9-10 juni 2018
Notering om att fel hund ställdes ut, resultat ströks på plats.
Övriga noteringar kräver inte handläggning av UtstK.
Dalarnas Kennelklubb Leksand 9-10 juni 2018
Notering om hund med manipulerat bett, handlägges separat.
Övriga noteringar kräver inte handläggning av UtstK.
Västerbottens Kennelklubb Vännäs 16-17 juni 2018
Händelse som inte finns med i bestyrelserapporten där en utställare
uppmärksammade bestyrelsen om en annan utställares dåliga uppträdande. Detta
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skedde dock inte i samband med bedömningen. Händelsen lämnades utan åtgärd av
bestyrelsen.
Norra Norrbottens Kennelklubb Gällivare 29-30 juni 2018
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.
Hälsinglands Kennelklubb 30 juni-1 juli 2018
Notering om att man ändrat starttider efter det att PM skickats ut. UtstK påtalar att
det är mycket olämpligt att göra detta även om man skickar ut ny information.
Övriga noteringar kräver inte handläggning av UtstK.
Södra Älvsborgs Kennelklubb 30 juni-1 juli 2018
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.
Hallands Kennelklubb Tvååker 6 juli 2018
Inga noteringar fanns i rapporten.
Hallands Kennelklubb Tvååker 7 juli 2018
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.
Södra Norrbottens Kennelklubb 14-15 juli 2018
Inga noteringar fanns i rapporten.
Wästmanlands Kennelklubb Apalby 21-22 juli 2018
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.
Värmlands Kennelklubb Ransäter 28-29 juli 2018
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.
Stockholms Kennelklubb Märsta 4-5 augusti 2018
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.
Jämtland-Härjedalens Kennelklubb Svenstavik 4-5 augusti 2018
Inga noteringar fanns i rapporten.
Blekinge Kennelklubb Ronneby 11-12 augusti 2018
Flera whippets tilldelades felaktigt priset disqualified på grund av att de ansågs vara
över maxmått. I rasstandarden finns dock inte något maxmått. Bestyrelsen tillkallades
men tolkade rasstandarden som att det var korrekt gjort av domaren att utdela
disqualified. Två protester lämnades in vilka avslogs på plats. En överklagan har
inkommit mot det beslutet, gällande SE18764/2017 Delaklins Blue Sky. UtstK
beslutade att bifalla överklagan mot protesten. Diskussion om ärendet har även hållits
i DK. Efter diskussion beslutade UtstK att stryka resultaten även för övriga hundar som
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tilldelats disqualified på grund av storleken och utställningsarrangören ombeds betala
tillbaka protestavgifterna.
Resultaten stryks för hundarna:
SE18764/2017 Delaklin's Blue Sky
SE51791/2017 Jalessas Excelsior
SE39766/2017 Bellsweets Coco Chanel
SE23132/2017 Per-Mobile As Bold As Brass
Övriga noteringar kräver inte handläggning av UtstK.
Örebro Kennelklubb Askersund 11-12 augusti 2018
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.
Östergötlands Kennelklubb Norrköping 18-19 augusti 2018
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.
Södermanlands Kennelklubb Eskilstuna 18-19 augusti 2018
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.
Med anledning av en skrivelse som utställare skickat in till SKKs kansli, vilken berörde
domarens handlande, hade Södermanlands Kennelklubb skickat in en skrivelse
angående svaret från SKKs kansli till utställaren. Uppdrogs till Lotta Olsson att besvara
Södermanlands Kennelklubb.
Norra Norrbottens Kennelklubb Överkalix 18-19 augusti 2018
Inga noteringar fanns i rapporten.
Gotlands Kennelkubb 25 augusti 2018
Notering som inte kräver handläggning av UtstK.
Gotlands Kennelklubb 26 augusti 2018
Noteringar som inte kräver handläggning av UtstK.
Västra Kennelklubben Ljungskile 25-26 augusti
Anmälan från utställare att man börjat bedömningen för tidigt i en ring så att den
aktuella utställaren missat bedömningen. På grund av sjukdom hade det blivit
domarbyte och byte av ring för den aktuella rasen. Bestyrelsen hade på morgonen
påtalat för ringpersonalen att de inte fick börja bedömningen tidigare än den tid som
angivits i PM:et. Bestyrelsen beklagar att detta dock gjordes och anmälningsavgiften
ska betalas tillbaka till utställaren som drabbades.
Rasklubben för cane corso Lidköping 13 maj 2018
Hundar som felaktigt givits priset disqualified på grund av bett. Beslutades stryka
priset för följande hundar:
SE36556/2017 Niccmarkz Sugar Bachman
SE43672/2017 Action Pack's Impressive Idun
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SE41169/2017 Compagno Di Corso Crema Cataleya
SE29440/2015 Niccmarkz Mac Amazing

Samarrangemang Svenska Bassetklubben, Svenska Dreverklubben, Svenska
Stövarklubben, Svenska Taxklubben Alfta 3 juni 2018
Noteringar i bestyrelserapporten gällande olika händelser där UtstK uppmärksammat
bra agerande från arrangörens sida.
Svenska Brukshundklubben/Svenska Boxerklubben Atibox Malmö 26-27 maj 2018
Av bestyrelserapporten från ATIBOX i Malmö framgår att ”viss dubbelhandling har
förekommit som vi bedömer har rymts inom det acceptabla”.
Av SKKs Utställningsregler punkt 14. Försök att påverka bedömningen framgår att ”det
är förbjudet att med hjälp av person i eller utanför ringen uppenbart påverka hunden
under bedömning”.
Det har till SKKs kansli inkommit ett antal reaktioner på uppfattad dubbelhandling på
ATIBOX. SBKs Förbundsstyrelse har i en skrivelse daterad 2018-06-19 uttalat sig
gällande arrangörens sätt att hantera situationen med försök att påverka
bedömningen. Svenska Boxerklubben har lämnat sina reflektioner i ärendet.
UtstK för en lång och ingående diskussion i frågan och konstaterar att det förekommit
viss dubbelhandling under ATIBOX. Efter kompletterande information från ATIBOX
bestyrelse framgår att inga klagomål eller formella protester lämnades på plats
angående försök att påverka bedömningen. I de fall bestyrelsen själva
uppmärksammade uppenbara försök att påverka bedömningen så ingrep bestyrelsen
mot detta. UtstK beslutade att inte vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.
Bo Wiberg deltog inte i beslutet.

§ 73 Inkomna skrivelser
a) Hantering av CUA i specialklubb.
Brev inkommit med frågor angående om det måste vara en CUA som genomför och
arrangerar utställningen och om så inte är fallet kan resultaten strykas? Regelverket
säger att det inte behöver vara en CUA som genomför arrangemanget men ska finnas
till hands för arrangören att kunna rådfråga mm. Strykning av resultat för att CUA
saknas görs inte.
b) Svenska Newfoundlandshundklubbens utställning i Morokulien.
Skrivelse inkommit om att ovanstående utställning hållits på den norska sidan i
Morokulien. Rasklubben bekräftar att det tyvärr blev så då de inte fick vara på den
utlovade platsen och stor förvirring rådde var gränsen gick. UtstK betonar vikten av att
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man som svensk utställningsarrangör säkerställer att utställningen hålls på den
svenska sidan.
UtstK beslutade med anledning av detta att sätta samman en text som förtydligar hur
utställningar ska arrangeras i Morokulien då platsen är populär.
c) Begäran om mätning av slovensky kopov.
Begäran om obligatorisk mätning av slovensky kopov på officiella utställningar under
två års tid inkommen från Svenska Slovensky Kopovklubben. Yttrande fån Svenska
Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar fanns bifogat.
UtstK beslutade bifalla begäran om obligatorisk mätning i två år att gälla från 1 januari
2019.
d) Önskemål om tält på våra utomhusutställningar.
Brev inkommit med önskan om tält för ringarna vid våra utomhusutställningar.
Denna fråga har under åren diskuterats flera gånger och UtstK konstaterar åter att
detta inte går att genomföra då det medför stora extra kostnader för arrangörerna.
e) Synpunkter från medlem på hur domarinbjudningar hanteras.
Skrivelsen tar upp att det förkommer att domare bjuds in av domare och sedan själva
ställer ut för aktuell domare. Synpunkterna diskuterades och UtstK betonar att det är
mycket viktigt för en utställningsarrangör att detta sker på ett korrekt sätt och att det
inte är lämpligt att den som agerar domarvärd själv ställer ut. Beslutades att denna
diskussion tas vidare till seminariet för domar- och utställningsansvariga i
länsklubbarna.
f) Brev från exteriördomare: Tankar om SRD genomgångarna.
Brevets innehåll diskuterades. UtstK tackar för synpunkterna och håller med om att
det skulle vara bra om det alltid hölls en gemensam genomgång på morgonen innan
bedömningarna börjar. Dock är det idag upp till varje utställningsarrangör att
bestämma hur informationen delges domare och övriga funktionärer vid den aktuella
utställningen.
g) Förslag om regionsindelning av Sverige vid fördelning av status för våra
länsklubbsutställningar.
Cindy Pettersson hade inkommit med förslag på hur man lättare ska kunna göra en
rättvis fördelning av status för våra länsklubbsutställningar. Att man regionvis
alternerar status för våra utställningar mellan länsklubbarna. Förslaget diskuterades
och mottogs positivt.
h) Medlemsförslag.
Förslagen diskuterades, UtstK tackar för förslagen och beslutade att undersöka om
förslaget att championatdiplom borde kunna skrivas ut i A4 format är möjligt. Lotta
Olsson uppdrogs att kolla upp detta.
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i) Händelse vid utställning i Överkalix.
Domare påtalade till utställare att den använde förbjudet koppel, vilket inte var fallet.
Bestyrelsen borde ha tillkallats så att detta hade kunnat redas ut på plats.
§ 74 Utställningsprogram – ansökningar och ändringar
a) För kännedom fanns brev från Sydskånska kennelklubben till CS med missnöje
om ändrad status för deras utställning i Malmö 2021. CS diskuterade frågan och
beslutade att inte ändra utställningens status.
Efter detta beslut togs så har dock denna utställning fått Internationell status då det
upptäckts att Nordskånska Kennelklubbens utställning i Hässleholm sammanfaller med
European Dog Show 2021 och därav fått ändrad status till Nordic Dog Show.
b) Inställd utställning Svenska Brukshundklubben/Svenska Beauceronklubben.
Trots avslag på ansökan om att ställa in sin utställning i Eskilstuna den 11 augusti 2018
gjorde rasklubben detta ändå. Beslutades att stryka en utställning per år för den
aktuella klubben 2019-2021.
c) För kännedom fanns lista över FCIs internationella utställningar 2018, 2019 och
2020.
d) Ändrade datum och/eller status för länsklubbsutställningar 2021
Sydskånska Kennelklubben
20-21 mars Malmö Internationell
Skaraborgs Kennelklubb
1-2 maj Lidköping Nordic Dog Show
Nordskånska Kennelklubben
22-23 maj Hässleholm Nordic Dog Show
Jämtland-Härjedalens Kennelklubb
7-8 augusti Svenstavik Nordic Dog Show
Gästriklands Kennelklubb
18-19 september Sandviken Internationell
e) Godkända specialklubbsutställningar 2020.
Svenska Spets och Urhundklubben
Svenska Blodhundklubben
Svenska Kromfohrländerklubben
Svenska Leonbergerklubben
Svenska Wachtelhundklubben
Svenska Lancashire Heeler klubben
Svenska Dreverklubbens ansökan bordlades åter och de ombeds inkomma med
kompletterande uppgifter.
f) Ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben/ Eurasierklubben
Ansökan om ändring av plats för utställning 18 maj 2019 från Västervik till Tidaholm.
Ansökan avslogs.
g)Ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben
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Ansökan om att få byta datum och flytta sin utställning den 22 september i Höganäs till
10 augusti i Ronneby. Ansökan avlogs.
h)Ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben/Japansk spets klubben
Ansökan om att få byta datum för sin utställning den 6 juli 2019 till 27 juli 2019.
Ansökan beviljades.
i) Ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben/Svenska Pomeranianklubben.
Ansökan om att få arrangera en dubbelutställning 21 maj och 22 maj 2020 i
Hässleholm.
Ansökan avslogs.
j) Ansökan från Svenska Brukshundklubben/Lindesbergs Brukshundklubb.
Ansökan om att få ställa in sin utställning i Lindesberg 22 september 2018 då man inte
lyckats kontraktera någon domare.
Ansökan beviljades men arrangören uppmanas att vara ute i god tid med att boka
domare.
k) Ansökan från Svenska Brukshundklubben/Tollarps Brukshundklubb.
Ansökan om att få ställa in sin utställning i Tollarp 6 juli 2019.
Ansökan beviljades.
l) Ansökan från Svenska Blodhundklubben
Utställningsansökan fanns för att arrangera en utställning i Karlskrona 27 april 2019.
Ansökan avslogs med motiveringen att den har inkommit för sent.
§ 75 Policyfrågor/regelfrågor
a) Prissättning vid inofficiell utställning.
Vid en inofficiell utställning anordnad av Svenska Rottweiler klubben användes
felaktigt kvalitetsprissättning. UtstK har varit i kontakt med styrelsen i klubben och
påtalat att det är viktigt att regelverket för inofficiella utställningar följs.
b) Otillåten påverkan på hundars päls.
Skrivelse inkommen från medlem som påtalar att otillåten påverkan på pälsstruktur
och färg får fortgå utan att något händer. UtstK påpekar att detta inte får förekomma
och vid misstänkt påverkan ska detta anmälas till bestyrelsen för vidare handläggning.
c) Otillbörlig påverkan av bett.
I bestyrelserapporten från Dalarnas Kennelklubbs utställning i Leksand 2018-06-09
framkom att hund diskvalificerats pga manipulation av bett.
Aktuell hund har av UtstK/VU påförts utställningsförbud från och med 2018-06-26 i
avvaktan på att utredningen slutförs.
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Förutom bestyrelserapporten fanns följande underlag i ärendet: kritik på aktuell hund,
yttranden från aktuell domare, bestyrelsen, de båda tjänstgörande ringsekreterarna
och hundägaren samt ett uttalande från Nationella Dopingkommissionen.
Av domarens kritik på hunden framgår: ”Manipulerad med gummisnodd i underkäkens
hörntänder. För kontroll av bestyrelsen. Efter diskussion med bestyrelsen bedömer jag
att det är manipulation av bettet och det är diskvalificerande.”
Hundägaren säger sig inte känna till hur gummisnodden kommit dit.
Nationella Dopingkommissionen (NatDopK) har 2018-08-23 uttalat följande:
”Efter ingående diskussion utifrån befintligt underlag är NatDopKs bedömning att
gummibandet kan ha en påverkan på bettet och att förfarandet därför utgör otillbörlig
påverkan utifrån Nationellt dopingreglemente för hund.”
UtstK ser mycket allvarligt på det inträffade och konstaterar i likhet med Nationella
Dopingkommissionen att otillbörlig påverkan som kan påverka bettet har skett i strid
med SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar punkt 7.
Doping och andra otillbörliga förhållanden. Detta medför ett ansvar för hundägaren.
UtstK beslutade att påföra aktuell hund ett permanent utställnings- och
tävlingsförbud. Det finns i enlighet med Nationellt dopingreglemente för hund en
möjlighet för hund som genomgått tandreglering att söka dispens för deltagande i
prov, tävling och beskrivning. Ingen dispensmöjlighet finns för deltagande i utställning.
Vidare beslutades att annullera utställningsresultat erhållet i Vännäs 2018-06-17.
UtstK beslutade att anmäla hundägaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av
SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar punkt 7.
Doping och andra otillbörliga förhållanden samt av SKKs Grundregler punkt 1:3 att följa
SKKs stadgar och regelverk samt att fullfölja de förpliktelser/åtaganden som framgår av
ingångna SKK-avtal och även i övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser/åtaganden
som kan följa av hundverksamheten samt att på intet sätt kringgå SKKs regelverk eller
beslut.
d) Hund utställd inom karenstid.
Anmälan om att hund har ställts ut inom karenstid efter sedering. UtstK beslutade att
med hänvisning till att det är en överträdelse av SKKs Allmänna regler för utställning,
prov, tävling och beskrivning punkt 7. Doping och andra otillbörliga förhållanden, att
stryka resultatet från utställning 1 september 2018 för SE37574/2017 West Coast
Tollers Vega. UtstK uppmärksammar ägaren att det är dennes ansvar att ha känna till
och följa gällande regelverk.
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§ 76 Registreringsärenden
a) Ommätning av mittelspitz.
Ansökan inkommit om önskan om ommätning av mittelspitz. UtstK avslår ansökan
med motiveringen att hunden efter slutlig inmätning 2016-07-16 fortsatts ställas ut
som mittelspitz ett flertal gånger. Ommätning skulle ha skett vid första
utställningstillfället efter slutlig inmätning.
b) Felaktig mätning av drever.
Två skrivelser fanns från Svenska Dreverklubben angående diskvalificerande mått på
drevrar som inte erhållit disqualified på Dreverklubbens utställningar 13 maj 2018 och
9 juni 2018. UtstK beslutade att stryka resultaten från utställningen den 13 maj för:
SE27160/2017 Frille
SE37270/2016 Kävsjöns Elton
SE27163/2017 Fanny
Från utställningen den 9 juni för:
SE24732/2017 Åhrskes Montgomery
§ 77 Utbildningsärenden
a) Önskemål inkommit från Sveriges hundungdom att göra digitala kortkurser för
juniorhandling. Beslutades att Cindy Pettersson bjuder in Sveriges
Hundungdom för möte med SKKs utbildningsavdelning.
b) Seminarium för länsklubbarnas domar- och utställningsansvariga 27-28
oktober.
Arbetsgruppen redogjorde för hur planeringen går inför seminariet. Sista
anmälningsdag är 21 september och påminnelse ska snarast skickas ut. Arbetsgruppen
har möte den 4 oktober.
c) Distansutbildning i engelska för ringsekreterare.
Denna utbildning genomförs i samarbete med Studiefrämjandet. Ny kursstart är v 38.
Ytterligare en kurs planeras starta under hösten.
d) Seminarium för special klubbarnas utställningsansvariga. Arbetsgruppen för
dessa seminarier redogjorde för status i planeringen. Det är planerat att hållas
tre seminarier 2019 på olika platser i landet. Datum och platser bestäms till
nästa möte i UtstK 26 oktober.
§ 78 Juniorhandlingsärenden
a) Ringsekreterare saknades
Vid Värmlands Kennelklubbs utställning i Ransäter saknades det ringsekreterare i
juniorhandlingringen. Juniorhandling domaren påtalade detta på plats för bestyrelsen
men fick trots detta inte någon hjälp. UtstK påtalar att det är utställningsarrangörens
skyldighet att ordna en ringsekreterare till juniorhandlingringen.
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b) Protokoll från möte i juniorhandlingsgruppen.
För kännedom fanns protokoll från möte den 23 augusti 2018 där Cindy Pettersson
deltagit. Här uppmärksammas att det ofta förekommer att vårdnadshavare till
deltagare i juniorhandling beter sig illa. Utstk diskuterade ingående detta problem som
är alltför ofta förekommande. Ska vi liksom ridsportförbundet införa ett ”Grönt kort”
för vårdnadshavare? UtstK ser mycket allvarligt på detta då det även drabbar
funktionärerna vid dessa tävlingar som ofta själva är ungdomar.
Bilagor fanns till ovanstående protokoll gällande den konversation Sveriges
Hundungdom haft med en vårdnadshavare till en juniorhandler där vårdnadshavaren
vid upprepade tillfällen uppträtt på ett inte acceptabelt sätt. UtstK fann att Sveriges
Hundungdom handlagt detta på ett mycket bra sätt.
§ 79 Ringsekreterarärenden
a) Fanns ansökan om avauktorisation på egen begäran från ringsekreterare Jack
Brander. Beslutades bifalla ansökan.
UtstK tackar för hans arbete.
b) Fanns ansökan om avauktorisation på egen begäran från ringsekreterare Anita
Aronsson. Beslutades bifalla ansökan
UtstK tackar för hennes arbete.
c) RIS handledarutbildning.
För kännedom fanns det brev som skickats ut av kansliet till de personer som finns
upptagna på listan som handledare för ringsekreterarutbildning.
Det är planerat en brush-up för RIS handledare 2019 och datum för denna behöver
snarast bestämmas.
Ansvariga för planering och genomförande är Viktoria Engström och Madeleine
Bäckman.
§ 80 Nya raser/ras namn
a) Ändring av namn och rasstandard för kangal çoban köpeği, FCI nr 331, tidigare
anatolisk herdehund.
b) Ny ras erkänd av FCI, canadian eskimo dog
Rasen som tillhör grupp 5, har rätt att tävla i bruksklass dock krävs ingen provmerit för
SE UCh, har rätt att tävla om CACIB och får utställningsrätt i Sverige från 2019-01-01.
Ännu finns ingen registrerad i SKK. Finns ännu ingen specialklubbstillhörighet.

§ 81 Redovisning VU beslut
VU beslut fr o m 20 maj 2018-7 september 2018
a) Dispenser antal hundar/domare och dag
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Beviljade
VU – beslut 24 maj
Dalarnas Kennelklubb Leksand 10 juni 2018
Kurt Nilsson
82 hundar
VU – beslut 24 maj
Svenska Spaniel och Retrieverklubben Sundsvall 3 juni 2018
Natalja Skalin
82 hundar
VU – beslut 31 maj
Svenska Shetland Sheepdogklubben Borås 1 juli 2018
Steve Barett
84 hundar
VU – beslut 31 maj
Svenska Dvärghundsklubben/Fransk bulldogg klubb Gränna 16-17 juni 2018
Dan Ericsson
84 hundar
VU – beslut 1 juni
Västerbottens Kennelklubbs utställning Vännäs 17 juni 2018
Patric Ragnarson
81 hundar
VU – beslut 4 juni
Svenska Stövarklubben och Svenska Dreverklubben Råneå 9 juni 2018
Leni Finne
86 hundar
Utställningskommittén påpekar att det inte är lämpligt att offentliggöra PM för
utställningen innan dispens har beviljats.
VU – beslut 8 juni
Svenska Vorstehklubben/Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar/Fågelhundarnas
Arbetsutskotts Kiruna 16 juni 2018
Eva Jönsson
84 hundar
VU – beslut 12 juni

Svenska Newfoundlandshundklubben & Västerbottens Kennelklubbs utställning
Vännäs 16 juni 2018
Nils Molin
91 hundar
VU beslut – 12 juni
Svenska Spets och Urhundklubben Borås 1 juli 2018
Stephen Minogue
82 hundar
VU – beslut 13 juni
Södra Älvsborgs Kennelklubb Borås 30 juni 2018
Nikolina Davidovska
81 hundar
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VU – beslut 18 juni
Hallands Kennelklubb Tvååker 6 juni 2018
Kristina Ahlberg
81 hundar
Carin Åkesson
82 hundar
VU – beslut 21 juni
Södra Norrbottens Kennelklubb Piteå 14 juli 2018.
Marion Finney
81 hundar
Timothy Finney
81 hundar
VU – beslut 26 juni
Svenska Lapphundskubben Piteå 15 juli 2018
Nina Karlsdotter
82 hundar
VU – beslut 29 juni
Svenska Dvärghundsklubben/Chihuahuacirkeln Eskilstuna 14 juli 2018
Marco Pedro
88 hundar
Svenska Dvärghundsklubben/Chihuahuacirkeln Eskilstuna 15 juli 2018
Marco Pedro
86 hundar
VU – beslut 4 juli
Wästmanlands Kennelklubb Västerås 21-22 juli 2018
Rony Doedijns
82 hundar
Börge Espeland
84 hundar
Paul Stanton
81 hundar
VU – beslut 4 juli
Svenska Taxklubben Piteå 15 juli 2018
Kurt Nilsson
85 hundar
VU – beslut 13 juli
Värmlands Kennelklubb Ransäter 28-29 juli 2018
Wenche Eikeseth
82 hundar
Dan Ericsson
81 hundar
Anki Johansson
84 hundar
Kalvo Kriisk
82 hundar
Samuel Carlid
84 hundar
VU – beslut 25 juli
Blekinge Kennelklubb Ronneby 11-12 augusti 2018
Cassandre Mattera
85 hundar
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VU – beslut 25 juli
Svenska Spaniel och Retrieverklubben Piteå 28 juli 2018
Joakim Ohlsson
82 hundar
VU – beslut 2 augusti
Svenska Spaniel och Retrieverklubben Askersund 12 augusti 2018
Tord Lundborg
85 hundar
VU – beslut 6 augusti
Svenska Dvärghundsklubben Ljungskile 26 augusti 2018
Ewa Nielsen
84 hundar
VU – beslut 15 augusti – Bo Skalin deltog ej i beslutet
Gästriklands Kennelklubb Sandviken 1-2 september 2018
Bo Skalin
81 hundar
VU – beslut 20 augusti
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben Ljungskile 24 augusti 2018
Tuire Okkola
82 hundar
VU – beslut 20 augusti
Gotlands Kennelklubbs Visby 25 augusti 2018
Saija Juutilainen
82 hundar
VU – beslut 23 augusti
Gästriklands Kennelklubbs Högbo 1 september
Paul Stanton
81 hundar
VU – beslut 28 augusti
Svenska Dvärghundsklubben/Chinese Crested Club Alunda den 9 september 2018.
Toshibori Omura
83 hundar
VU – beslut 4 september
Sydskånska Kennelklubben Eslöv 23 september 2018
Jahn Stääv
81 hundar
c) Ringsekreterare
VU – beslut 24 maj
Beviljat dispens för Svenska Bergs- och Herdehundsklubben att ha en ringsekreterare
för 26 hundar vid sin utställning i Jönköping 9 juni. Viktigt att ringsekreteraren är
rutinerad och blivit informerad i förväg.
VU – beslut 31 maj
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Beviljat dispens för Specialklubben för Kontinentala fågelhundar att endast ha en
ringsekreterare för 26 hundar vid sin utställning den 9 juni i Leksand. Viktigt att
ringsekreteraren är rutinerad och blivit informerad i förväg.
VU – beslut 18 juni
Avslagit dispensansökan från Norra Norrbottens Kennelklubb om att få använda sig av
två norska ringsekreterare vid sin utställning i Gällivare 29-30 juni 2018.
VU – beslut 10 juli
Beviljat dispens för Södra Älvsborgs Kennelklubb att använda ringsekreterare Therese
Skog som handledare för ringsekreterarutbildning fram till dess att nästa
handledarutbildning anordnas av SKK/UtstK.
VU – beslut 28 augusti
Avslagit dispensansökan från Svenska Collieklubben att använda en ringsekreterare för
33 hundar vid sin utställning i Gimo den 8 september 2018.
VU – beslut 29 augusti
Beviljat dispens för Svenska Mastiffklubben att använda endast en ringsekreterare för
28 hundar vid sin utställning den 16 september 2018. Viktigt att ringsekreteraren blivit
informerad i förväg.
d) Ändring av datum eller plats
VU – beslut 29 maj
Beviljat Svenska Stövarklubbens ändring av utställningsplats från Filipstad till Sunne för
sin utställning 3 augusti 2019.
VU – beslut 31 maj
Beviljat Svenska Beauceron klubben byte av utställningsplats för sin utställning den 11
augusti i Askersund. Från Örebro läns Kennelklubbs utställningsområde i Askersund till
Askersunds Brukshundklubb. Utställningskommittén påpekar att det är viktigt att
arrangören har utställningsplatsen klar vid ansökan om utställningen.
VU – beslut 8 juni
Avslagit den ansökta ändringen i utställningsprogrammet för Svenska Spaniel och
retrieverklubbens utställning den 7 juni 2020.
VU – beslut 12 juni
Avslagit Svenska Lancashire Heeler Klubbens ansökan om ändring av utställningsplats
för sin utställning den 10 augusti 2019 från Eskilstuna till Eda.
VU – beslut 26 juni
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Avslagit Specialklubben för Kontinentala fågelhundars ansökan om att få ställa in sin
utställning i Askersund den 11 augusti 2018.
VU – beslut 3 juni
Beviljat Svenska Bassett Klubben byte av utställningsplats från Broby till Tingsryd för
sina utställningar den 25 maj och 26 maj 2019.
VU – beslut 4 juli
Beviljat Skaraborgs Kennelklubb ändring av datum för utställningarna i Lidköping:
Från 9-10 maj 2020 till 2-3 maj 2020
Från 8-9 maj 2021 till 1-2 maj 2021.
Byte av grupper 2021 till:
1 maj: grupp 1, 3, 7, 9
2 maj: grupp 2, 4, 5, 6, 8, 10
Beslutet ovan ska till CS för fastställande.
VU – beslut 9 juli
Beviljat Svenska Spaniel och Retrieverklubben/Chesapeake Bay Retriever klubben att
ställa in sin utställning i Nyköping den 4 augusti 2018.
VU – beslut 10 juli
Beviljat Svenska Brukshundklubben/Svenska Dobermannklubben att ställa in sin
utställning i Täby den 26 augusti 2018.
VU – beslut 10 juli
Beviljat ändrat datum för Jämtlands/Härjedalens Kennelklubbs utställning den 31/71/8 2021 till ursprungligt ansökt datum 7-8/8 2021.
VU – beslut 13 juli
Avslagit Svenska Brukshundklubben/Svenska Beauceronklubbens ansökan om att få
ställa in sin utställning i Askersund den 11 augusti 2018.
Dispens ges för att ha endast en ringsekreterare om antalet hundar inte blir fler än 27
st.
VU – beslut 23 juli
Beviljat Svenska Polarhund Klubben byte av utställningsplats för sin utställning 30
mars 2019 till Klippan.
VU – beslut 16 augusti
Avslagit Svenska Lapphundklubbens ansökan om ändring av datum och plats för
utställning i Leksand 15 juni 2019.
Ansökan om ändring av plats beviljas för utställningarna 28 och 29 september från
Värnamo till Kulltorp.
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VU – beslut 17 augusti
Beviljat Svenska Brukshundklubben/Uppsala Brukshundklubb ändring av datum för
utställning i Uppsala 24 februari 2019 till 6 oktober 2019.
VU – beslut 21 augusti
Beviljat Svenska Lancashire Heeler Klubben att ställa in sin utställning i Eskilstuna 19
augusti 2019.
VU – beslut 21 augusti
Beviljat Specialklubben för Shih-Tzu byte av plats för sin utställning den 29 september
2018 från Sollentuna till Upplands Väsby.
VU – beslut 21 augusti
Beviljat Svenska Pudelklubben byte av datum för sin utställning i Eskilstuna den 6
oktober 2019 till 16 november 2019.
VU – beslut 22 augusti
Beviljat Svenska Terrierklubben byte av plats för sin utställning den 10 november 2018
från Sollentuna till Södertälje.
VU – beslut 24 augusti
Beviljat Fågelhundarnas Arbetsutskott att ställa in sin utställning i Bruksvallarna den 21
september 2018.
VU – beslut 29 augusti
Beviljat Specialklubben för Tibetanska Raser byte av plats för sin utställning den 29
september 2018 från Sollentuna till Upplands Väsby.
VU – beslut 30 augusti
Avslagit Svenska Spaniel och Retrieverklubbens/Cockerklubbens ansökan om byte av
utställningsplats för sin utställning den 29 september 2019 i Västerås till Mantorp.
VU – beslut 30 augusti
Beviljat Svenska Polarhundklubben byte av plats och datum för följande utställningar:
21 april 2019 i Sundsvall till 16 juni 2019 Nordmaling
3 augusti 2019 från Svenstavik till Ånge
VU – beslut 3 september
Beviljat Specialklubben för Skällande Fågelhundar byte av datum för följande
utställningar i Lycksele: 6 april 2019 till 7 april 2019 och 31 maj 2019 till 1 juni 2019.

e) Övrigt
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VU – beslut 28 augusti
Beslutat stryka resultatet för Tysk Schäferhund SE33103/2015 från SBKs utställning i
Eskilstuna 24 september 2017 då den erhöll priset disqualified istället för att
hårlagsklassificeras.
UtstK konstaterar att det under året varit mycket ansökningar om att ställa in
utställningar. Viktigt är att man redan vid ansökningstillfället har säkerställt att det
finns en organisation att genomföra arrangemanget. Påföljden av att man ställer in en
utställning blir att man förlorar rätten att arrangera en utställning per år de kommande
två åren.
§ 82 Information från FCI
a) För kännedom fanns FCI cirkulär:
- 34/2018
Avstängning av domare Mrs Manola Poggesi, Italien att gälla 2018-05-14 - 2019-05-14
-

36/2018

Avstängning av följande domare från Ryssland:
Mr Nikolay Sedykh, att gälla 2018-05-29 – 2021-05-28
Mrs Liudmila Zubkova , att gälla 2018-05-29 – 2023-05-28
Mr Aleksandr Khachaturyan, att gälla 2018-05-29 – 28/05/2020-05-28
Mrs Elena Poplavskaya, att gälla 2018-05-29 – 2021-05-28
Mr Alexey Belkin definitiv avstängning att gälla från 2018-05-29
- 37/2018 FCI General committee meeting.
Utställningskommittén noterade informationen.
- 42/2018
Avstängning av domare Mr Wilfried Peper, Tyskland att gälla från 2018-06-11
tills vidare.
- 49/2018
Marockanska kennelklubben har 27 februari 2016 beslutat att utesluta Mr Laraki Karim
och Mr Id Barka Abdellatif.
- 50/2018
FCI Guidelines for world and section junior handling and judging recomendations.
- 53/2018
Argentinska kennelklubben har 2018-07-26 beslutat att utesluta Mr Jorge Guillermo
Waisman .

SKK/UtstK nr 4-2018
2018-09-12
Sida 21/22

- 54/2018
Argentinska kennelklubben meddelar definitiv avstängning av domare Mr Rodolfo
Omar Dori, Argentina, att gälla från 2018-07-26.
- 55/2018
Argentinska kennelklubben har 2018-06-22 beslutat att utesluta Mr Marcelo Fabián.
Hans kennelnamn Flamingosargentina har strukits från FCI lista över internationella
kennelnamn.
- 56/2018
Kennelklubben i Guatemala meddelar att de har uteslutit den nationella rasklubben,
AGPA, för Tysk Schäferhund.
-

57/2018

Moldaviens kennelklubb har 2018-07-01 beslutat att utesluta Mrs Natalia
Cernobrovina-Cazacu och Mr Igor Cazacu.
Utställningskommittén noterade informationen.
b) FCI show judges commission 24/2 och 25/2 2018.
Utställningskommittén noterade informationen.
§ 83 Övrigt
Utbetalning av funktionärstipendium.
Redovisning inkommit hur funktionärsstipendium har använts som 2017 beviljats för
Fredrik Jonsson, Viktoria Arehult, Ulrika Karlsson och Katarina Ränssi. Inför det
internationella arrangemanget för briard, UEBB, som kommer att arrangeras i Sverige
2019 besökte stipendiaterna UEBB arrangemanget i Holland 2018.
Underlaget godkändes och utbetalning kan ske. UtstK tackar för en mycket fin
redovisning.
§ 84 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat
§ 75 c) och § 78 b)

§ 85 Nästa möte
26 oktober 2018, SKKs kansli Rotebro.
Vid protokollet
Lotta Olsson
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Justeras:

Justeras:

Bo Skalin

Thommy Sundell

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som
fattats kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.

